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 Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ     
Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 

     Έχοντας υπ’ όψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης– Πρόγραμμα Καλλικράτης», (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-10), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Τις διατάξεις της αριθ. 37419/13479/08-05-18 απόφασης (ΦΕΚ 1661/τ.Β΄/2018) του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την οποία εγκρίθηκε η αριθ. 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, με την οποία τροποποιείται-επικαιροποιείται ο Οργανισμός 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας.  

3. Το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της τοπικής 
αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής 
και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]». 

4. Την με αρ. πρωτ. οικ.92941/14-05-2018 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Τοποθέτηση 
υπαλλήλων Γενικής διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών». 

5. Την αριθ. 498816/2-9-2019 (ΦΕΚ 688/ΥΟΔΔ/3-9-2019) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα 
«Ορισμός Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Αττικής» και τις αριθμ. 624277/31-08-2020 
(ΦΕΚ699/ΥΟΔΔ/1-9-2020), 1002357/28-12-2020 (ΦΕΚ1077/ΥΟΔΔ/29-12-2020), 526516/26-6-2021 
αποφάσεις παράτασης της θητείας τους. 

6. Τις διατάξεις της με αριθ. 864073/14-10-2021 (ΦΕΚ 4832/τΒ’/19-10-2021) απόφασης του 
Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς 
Συμβούλους στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής και Παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε 
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων της Περιφέρειας 
Αττικής και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της 
Περιφέρειας Αττικής»  όπως αυτή τροποποιήθηκε 

7. Την αριθ. 625207/23-07-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Παράταση θητείας 
Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής-Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών – Τροποποίηση και 
συμπλήρωση της υπ’ αρ. 457959/1-7-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής «Ανάθεση και 
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς συμβούλους και στον Εκτελεστικό 
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Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής (Β’ 2763)»(ΦΕΚ 3353/τΒ’/26-07-2021, όπως αυτή τροποποιήθηκε 
με την αριθ. 970352/16-11-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 1003/τΥ.Ο.Δ.Δ./24-11-
2021). 

8. Το π.δ. 355/1994 (ΦΕΚ189/τΑ) για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 
οδηγίας 89/684/ΕΟΚ/21.12.89 που αφορά την επαγγελματική κατάρτιση των οδηγών οχημάτων που 
μεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα εμπορεύματα, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ32/1996 (ΦΕΚ23/τΑ), το 
ΠΔ106/1998 (ΦΕΚ113/τΑ). 

9. Την κυα αριθ. Γ5/22039/2825 (ΦΕΚ 2915/τ.Β/2017) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις 
εσωτερικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων, όπως τα παραρτήματά της προσαρμόστηκαν στην 
επιστημονική και τεχνική πρόοδο με τις Οδηγίες 61/2010/ΕΕ, 2012/45/ΕΕ, 2014/103/ΕΕ και (ΕΕ) 
2016/2309 της Επιτροπής».    

10. Τις διατάξεις του αρθρ. 4 της υπ’ αριθ. 60740/1027/03.04.95 (ΦΕΚ246/τΒ/1995) απόφασης Υπουργού 
Μεταφορών και Επικοινωνιών.  

11. Το με αριθ. πρωτ. 16031/2333/02-40-2012 έγγραφο σχετικά με τη συμμετοχή υποψηφίων 
ανακληθείσας άδειας λειτουργίας ΣΕΚΟΟΜΕΕ. 

12. Το με αριθ. πρωτ. Γ7/Α140/55069/8224/27-12-12 έγγραφο περί της διαδικασίας εκτύπωσης 
πιστοποιητικών ADR Οδηγών. 

13. Το με αριθ. πρωτ. Α140/19672/2813/28-03-2014 [ΑΔΑ: ΒΙΞΞ1-ΙΤΥ] έγγραφο με θέμα «Περί 
επικαιροποίησης ερωτηματολογίου εξετάσεων υποψηφίων οδηγών ADR», όπως συμπληρώθηκε με το 
αριθ. Α110/44111/6779/21-07-2014 [ΑΔΑ:Ω7Χ31-ΞΗ3] όμοιο. 

14. Την με αριθ. πρωτ. οικ.Γ7/48223/2475/13-06-2019 εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση περί έναρξης 
έκδοσης νέων πιστοποιητικών οδηγών ADR». 

15. Το με αριθ. πρωτ. 322257/22-04-2021 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών περί 
τήρησης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας  από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 
κορωνοϊού κατά τη διενέργεια θεωρητικών εξετάσεων και δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς 
υποψηφίων οδηγών και οδηγών.    

16. Την αριθ. υ.α. Γ5/219408/11-08-2021 (ΑΔΑ: ΨΩ0Κ465ΧΘΞ-ΒΑΛ), απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών 
& Μεταφορών με θέμα «Προδιαγραφές λειτουργίας σχολών επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών 
οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, διαδικασία κατάρτισης, εξέτασης και πιστοποίησης 
οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων». 

17. Το με αρ. πρωτ. 232630/01-09-2021 (ΑΔΑ: 68ΑΙ465ΧΘΞ-1ΑΝ) έγγραφο της Διεύθυνσης Οδικών 
Εμπορευματικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών με θέμα «Κοινοποίηση 
αποφάσεων σχετικά με τη λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων 
Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.) και την κατάρτιση οδηγών οχημάτων 
μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR». 

18. Την με αριθ. πρωτ. Δ30/Α3/248570  εγκύκλιο (ΑΔΑ: ΨΒΞΥ465ΧΘΞ-ΒΓ8) με θέμα: «Εφαρμογή των 
διατάξεων της κ.υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.55732 (Β΄4214/13-9-2021. 

19. Την με αριθ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ.22206/15-04-2022 (ΦΕΚ 1882/Β΄/16-04-2022) απόφαση με θέμα 
«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022 
και ώρα 6:00 έως και την Κυριακή, 1 Μαῒου 2022 και ώρα 6:00» και τις μεταγενέστερες όμοιες αυτής. 

20. Την ανάγκη προγραμματισμού της διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση και ανανέωση 
πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων 
(ADR), 3ης περιόδου έτους 2022. 

21. Την ανάγκη να διασφαλίσουμε την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών στην απόκτηση και ανανέωση 
των πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού οχήματος μεταφοράς επικίνδυνων 
εμπορευμάτων με τον έγκαιρο προγραμματισμό των γραπτών εξετάσεων βάσει των υπηρεσιακών 
δυνατοτήτων.              
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Αποφασίζουμε 

 
1. Καθορίζουμε την ημέρα διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων υποψηφίων για την απόκτηση ή  

ανανέωση πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων 
εμπορευμάτων (ADR), 3ης  περιόδου έτους 2022 και ανά κατηγορία εξέτασης, ως εξής: 

 

 
 
 
 
 
Εξεταστική Περίοδος 

 
 
 
Εξέταση 
υποψηφίων του 
Βασικού 
προγράμματος 
εκπαίδευσης (Π1) 

Εξέταση 
υποψηφίων των 
προγραμμάτων 
ειδίκευσης για 
μεταφορά σε 
δεξαμενές ή για 
μεταφορά ουσιών 
και ειδών της 
Κλάσης 1 ή 
ραδιενεργού 
υλικού της Κλάσης 
7 
 

 
 
 
Εξέταση 
υποψηφίων των 
ανανεωτικών 
προγραμμάτων 
εκπαίδευσης 
 
 

 
 
 
Τελευταία ημέρα 
υποβολής 
οριστικών 
καταστάσεων & 
δικαιολογητικών 
για τη συμμετοχή 
των υποψηφίων 
στις εξετάσεις 

 
3η εξεταστική 

Περίοδος 2022 
 

Πέμπτη 
26/05/2022 

ώρα έναρξης 
9:00π.μ. 

Πέμπτη 
26/05/2022 

ώρα έναρξης 
11:00π.μ. 

Πέμπτη 
 26/05/2022 
ώρα έναρξης 

11:00π.μ. 

Πέμπτη 
19/05/2022 

 
2. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα 

(Αμφιθέατρο ή υπόγεια αίθουσα).  

3. Οι υποψήφιοι οφείλουν να βρίσκονται στο εξεταστικό κέντρο την προγραμματισμένη ώρα έναρξης των 
εξετάσεων. Υποψήφιος που παρουσιάζεται καθυστερημένα και μετά τη διανομή των φύλλων εξέτασης, 
αποκλείεται από τις εξετάσεις και θεωρείται μη προσελθών. Για την είσοδό τους στην αίθουσα όπου 
διενεργούνται εξετάσεις επιδεικνύουν στην επιτροπή διεξαγωγής εξετάσεων: 
α. Την αστυνομική τους ταυτότητα ή κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο των στοιχείων ταυτότητάς τους, 
όπως αυτά ορίζονται στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/99,ΦΕΚ99,τΑ), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει ή την βεβαίωση εγγραφής τους (για πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε.) ή την 
άδεια παραμονής τους (για πολίτες κράτους εκτός Ε.Ε.). 
β. Ισχύουσα κοινοτικού τύπου άδεια οδήγησης ή βεβαίωση περί κατάθεσης δικαιολογητικών για την 
ανανέωσή της. 
γ. Το πρωτότυπο πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού οχημάτων μεταφοράς 
επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) που κατέχουν, εφόσον συμμετέχουν σε εξετάσεις ανανέωσης ή 
επέκτασης. 
δ. Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου, διαστάσεων 40Χ60 mm, τυπωμένη σε 
αναλογικό φωτογραφικό χαρτί, χωρίς τη χρήση τεχνολογίας ink-jet ή laser η οποία επικολλάται στην 
αίτηση εκτύπωσης που κάθε υποψήφιος συμπληρώνει ενώπιον της επιτροπής εξετάσεων. 
Επισημαίνεται ότι υποψήφιος που παρουσιάζεται την προγραμματισμένη ημέρα των γραπτών 
εξετάσεων, χωρίς τα παραπάνω απαραίτητα δικαιολογητικά για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας ή των 
προϋποθέσεων συμμετοχής του στις εξετάσεις, αποκλείεται της εξέτασης και θεωρείται μη προσελθών. 
Κάθε υποψήφιος θα πρέπει να φέρει μαζί του στυλό διαρκείας χρώματος μπλε ή μαύρο. Σημειώσεις, 
βοηθήματα, βιβλία, και κάθε είδους ηλεκτρονικές συσκευές απαγορεύονται να μεταφέρονται στην 
αίθουσα των εξετάσεων. 

4.  Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς σε φύλλα εξέτασης που αποτελούνται από ερωτήσεις πολλαπλής 
επιλογής στην Ελληνική γλώσσα. Για κάθε ερώτηση υπάρχει μία σωστή απάντηση, που θα πρέπει 
απαραίτητα να επισημαίνεται θέτοντας το σημείο χι (Χ) ή σταυρό (+) ή νι (√) στο αντίστοιχο 
τετραγωνίδιο του φύλλου εξέτασης. Οι υποψήφιοι, θα πρέπει να χρησιμοποιούν, για την συμπλήρωση 
του ερωτηματολογίου, στυλό διαρκείας χρώματος μπλε ή μαύρου και όχι μολύβι. Επίσης, 
απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή ταινίας, μουντζούρες ή διορθώσεις. Η ύλη των εξετάσεων 
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καλύπτει τα θέματα του κεφαλαίου 8.2 της αριθ. ΚΥΑ 52167/4683/12 (ΦΕΚ37/τΒ/2012) και είναι 
σύμφωνη με τη δομή των αντίστοιχων εγκεκριμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης των ΣΕΚΟΟΜΕΕ. 
Ειδικότερα: 
α. Οι υποψήφιοι που έχουν παρακολουθήσει το βασικό πρόγραμμα εκπαίδευσης εξετάζονται σε φύλλο 
εξέτασης με 25 συνολικά ερωτήσεις. Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος, αν απαντήσει σωστά σε 21 
τουλάχιστον ερωτήσεις. 
β. Οι υποψήφιοι που έχουν παρακολουθήσει τα αρχικά προγράμματα ειδίκευσης και συγκεκριμένα για 
μεταφορά σε δεξαμενές ή για μεταφορά εκρηκτικών ουσιών (Κλάση 1) ή για μεταφορά ραδιενεργού 
υλικού (Κλάση 7) και εφόσον έχουν ήδη επιτύχει στις εξετάσεις του αρχικού βασικού προγράμματος 
εκπαίδευσης, εξετάζονται σε φύλλο εξέτασης με 15 συνολικά ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, 
αντίστοιχα ανά κατηγορία εξέτασης. Επιτυχών, για κάθε κατηγορία εξέτασης, θεωρείται ο υποψήφιος, 
αν απαντήσει σωστά σε 12 τουλάχιστον ερωτήσεις του ερωτηματολογίου της αντίστοιχης κατηγορίας. 
γ. Οι υποψήφιοι που έχουν παρακολουθήσει το ανανεωτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και εφόσον κατά 
τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων διαθέτουν πιστοποιητικό σε ισχύ, εξετάζονται σε φύλλα 
εξέτασης της κατηγορίας του πιστοποιητικού που διαθέτουν το οποίο καταρτίζεται από 15 συνολικά 
ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Επιτυχών, θεωρείται ο υποψήφιος, αν απαντήσει σωστά σε 12 
τουλάχιστον ερωτήσεις. 

5. Οι ερωτήσεις των φύλλων εξέτασης επιλέγονται από τα αντίστοιχα μέρη του εγχειριδίου του 
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων «Οδική μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων» {ISBN: 
978-960-87771-7-0} σύμφωνα με τα παρακάτω: 

 
α. Για την αρχική χορήγηση: 

 

Κατηγορία εξέτασης Σύνολο Ερωτήσεων Μέρος Εγχειριδίου 

Βασική Εκπαίδευση (Π1) 25 Α’ 

Βασική Εκπαίδευση και Κλάση 1 (Π2) 25 και 15 Α΄και Γ΄ 

Βασική Εκπαίδευση και Κλάση 7 (Π3) 25 και 15 Α΄και Δ΄ 

Βασική Εκπαίδευση και Κλάση 1 και Κλάση 7 (Π4) 25 και 15 και 15 Α’, Γ’ και Δ΄ 

Βασική Εκπαίδευση και Βυτία (Π5) 25 και 15 Α΄και Β΄ 

Βασική Εκπαίδευση και Βυτία (Π5) και Κλάση 1 (Π6) 25 και 15 και 15 Α΄,Β΄και Γ΄ 

Βασική Εκπαίδευση και Βυτία (Π5) και Κλάση 7  (Π7) 25 και 15 και 15 Α΄,Β΄και Δ΄ 

Βασική Εκπαίδευση και Βυτία (Π5) και Κλάση 1 και Κλάση 7 
(Π8) 

25 και 15 και 15 και 15 Α΄,Β΄,Γ΄και Δ΄ 

 
β.  Για την ανανέωση 

 

Κατηγορία εξέτασης Σύνολο Ερωτήσεων Μέρος Εγχειριδίου 

Βασική Εκπαίδευση (Π1) 15 Α’ 

Βασική Εκπαίδευση και Κλάση 1 (Π2) 15 Α΄και Γ΄ 

Βασική Εκπαίδευση και Κλάση 7 (Π3) 15 Α΄και Δ΄ 

Βασική Εκπαίδευση και Κλάση 1 και Κλάση 7 (Π4) 15 Α’, Γ’ και Δ΄ 
Βασική Εκπαίδευση και Βυτία (Π5) 15 Α΄και Β΄ 
Βασική Εκπαίδευση και Βυτία (Π5) και Κλάση 1 (Π6) 15 Α΄,Β΄και Γ΄ 
Βασική Εκπαίδευση και Βυτία (Π5) και Κλάση 7  (Π7) 15 Α΄,Β΄και Δ΄ 
Βασική Εκπαίδευση και Βυτία (Π5) και Κλάση 1 και Κλάση 7 
(Π8) 

15 Α΄,Β΄,Γ΄και Δ΄ 

 
αα. Από το Α’ Μέρος του εγχειριδίου (Βασική Εκπαίδευση) οι ερωτήσεις για την ανανέωση των 
πιστοποιητικών A.D.R., επιλέγονται μεταξύ των εξής ερωτήσεων: 1–20 (του Κεφαλαίου 1), 31–42 
(του Κεφαλαίου 2), 31–35 (του Κεφαλαίου 3), 14–20 (του Κεφαλαίου 4), 14–19 (του Κεφαλαίου 5). 
ββ. Από το Β’ Μέρος του εγχειριδίου (Οδική Μεταφορά με Βυτιοφόρα Οχήματα) οι ερωτήσεις για 
την ανανέωση των πιστοποιητικών A.D.R., επιλέγονται μεταξύ των εξής ερωτήσεων: 30–64 (του 
Κεφαλαίου 1), 33–52 (του Κεφαλαίου 2), 42–46 (του Κεφαλαίου 3). 
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γγ. Από το Γ’ Μέρος του εγχειριδίου (Οδική Μεταφορά Εκρηκτικών Υλικών - Κλάσεως 1), οι 
ερωτήσεις για την ανανέωση των πιστοποιητικών A.D.R., επιλέγονται μεταξύ των εξής ερωτήσεων: 
11–15 (του Κεφαλαίου 1), 11 – 15 (του Κεφαλαίου 2), 16 – 20 (του Κεφαλαίου 3), 19 – 23 (του 
Κεφαλαίου 4) και 11 – 15 (του Κεφαλαίου 5). 
δδ. Από το Δ’ Μέρος του εγχειριδίου (Οδική Μεταφορά Ραδιενεργών Υλικών - Κλάσεως 7) οι 
ερωτήσεις για την ανανέωση των πιστοποιητικών A.D.R., επιλέγονται μεταξύ των εξής ερωτήσεων: 
15–19 (του Κεφαλαίου 1), 1 – 5 (του Κεφαλαίου 2), 17 – 21 (του Κεφαλαίου 3), 7 – 11 (του 
Κεφαλαίου 4).» 

  
γ.  Για την Επέκταση 

 

Κατηγορία ειδίκευσης Σύνολο Ερωτήσεων Μέρος Εγχειριδίου 

Κλάση 1 15 Γ΄ 

Κλάση 7 15 Δ΄ 

Κλάση 1 και Κλάση 7 15 και 15 Γ΄και Δ΄ 

Βυτία 15 Β΄ 

Βυτία και Κλάση 1 15 και 15 Β΄και Γ΄ 

Βυτία και Κλάση 7 15 και 15 Β΄και Δ΄ 

Βυτία και Κλάση 1 και Κλάση 7 15 και 15 και 15 Β΄και Γ΄ και Δ΄ 

 
Το εγχειρίδιο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων «Οδική μεταφορά επικίνδυνων 
εμπορευμάτων» [ISBN: 978-960-87771-7-0] διατίθεται από την Διεύθυνση Μεταφορών-Επικοινωνιών της 
Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων έναντι του χρηματικού αντιτίμου των 5 ευρώ σύμφωνα με την κυα 
Α110/11017/1509/4-2-2014 (ΦΕΚ Β’501/2014). Επίσης, διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την 
ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων (www.yme.gov.gr) στην διαδρομή: 
Μεταφορές> Οδική Ασφάλεια > Οδηγοί Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) στο κάτωθι 
σύνδεσμο: 
[http://www.yme.gov.gr/pdf/ADR_manual.pdf ]. 

 
6. Υποψήφιος που κατά την εξέταση αντιγράφει ή συνεργάζεται με άλλον υποψήφιο θεωρείται ότι 

απέτυχε και δεν έχει δικαίωμα επανεξέτασης στις εξετάσεις της επόμενης εξεταστικής περιόδου. 
 
7. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν: 

α. Υποψήφιοι που συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση που υποβάλλει η οικεία ΣΕΚΟΟΜΕΕ στην 
υπηρεσία μας, υπό των όρων του άρθρου 16 της παρούσας. 
β. Υποψήφιοι οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις της αριθ.16031/2333/02-04-2012 εγκυκλίου του Υπ. 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και εφόσον υποβάλουν αίτηση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I) στο κατάστημα 
της υπηρεσίας μας, μέσα στην αποκλειστική προθεσμία ανά εξεταστική περίοδο που ορίζεται στο 
άρθρο 16 της παρούσας, στην οποία θα δηλώνουν την κατηγορία εξέτασης στην οποία θα 
συμμετέχουν, τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας (Διεύθυνση κατοικίας, ΑΦΜ, τηλέφωνο επικοινωνίας). Η 
αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 

αα. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή ευκρινές φωτοαντίγραφο της 
βεβαίωσης εγγραφής (για πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε.) ή ευκρινές φωτοαντίγραφο της άδειας 
παραμονής (για πολίτες κράτους εκτός Ε.Ε.) κατά περίπτωση. 
ββ. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας κοινοτικής άδειας οδήγησης. 
γγ. Φωτοαντίγραφο απόδειξης πληρωμής e-παραβόλου θεωρητικής εξέτασης πιστοποιητικού ADR 
οδηγού της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr) για το Φορέα 
Δημοσίου: Υπουργείο Υποδ.Μεταφορών/Σχολές Οδηγών-ΚΕΘΕΥΟ-ΠΕΙ-ADR, Κατηγορία Παραβόλου: 
Πιστοποιητικό ADR Οδηγών, Τύπος Παραβόλου: Θεωρητική εξέταση [14,67€], βάσει ΠΟΛ 1163/03-
07-2013. Το παράβολο αυτό καταβάλλεται για κάθε συμμετοχή υποψηφίου σε εξετάσεις για κάθε 
κατηγορία πιστοποιητικού που επιθυμεί να αποκτήσει ή να ανανεώσει. 

http://www.yme.gov.gr/
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δδ. Φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας οδηγού οχήματος μεταφοράς 
επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) εφόσον δηλώσουν συμμετοχή στις εξετάσεις για την ανανέωσή 
του πιστοποιητικού τους η την επέκταση του σε ανώτερη κατηγορία. 

 
8. Οι καταστάσεις που υποβάλλουν οι ΣΕΚΟΟΜΕΕ στην υπηρεσία μας, ανά εξεταστική περίοδο, θα πρέπει 

να αναφέρουν τα πλήρη στοιχεία των υποψηφίων (επώνυμο, όνομα, αριθμό άδειας οδήγησης, αριθμό 
ισχύοντος πιστοποιητικού ADR, ημερομηνία διεξαγωγής προγράμματος, πρόγραμμα εκπαίδευσης, 
κωδικό e-παραβόλου και αν πρόκειται για επανεξέταση ή όχι), σύμφωνα με το παράρτημα IV.   

 
Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις ανανέωσης ή επέκτασης έχουν μόνο οι υποψήφιοι που κατά τις 
ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων διαθέτουν πιστοποιητικό σε ισχύ. 
 
Η κατάσταση θα πρέπει να υπογράφεται από τον Διευθυντή Σπουδών κάθε ΣΕΚΟΟΜΕΕ και  
υποβάλλεται μαζί με σχετική αίτηση και υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα στοιχεία της κατάστασης είναι 
αληθή. Μαζί με την κατάσταση, κάθε ΣΕΚΟΟΜΕΕ θα συνυποβάλλει για κάθε υποψήφιο: 
 
α. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας διαμονής στη 
χώρα ή φωτοαντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής πολίτη ΕΕ ή φωτοαντίγραφο ειδικού δελτίου ταυτότητας 
ομογενούς κατά περίπτωση. 
β. Φωτοαντίγραφο ισχύοντος πιστοποιητικού εφόσον πρόκειται για εξετάσεις επέκτασης ή ανανέωσης.  
γ.  Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας κοινοτικής άδειας οδήγησης. 
δ. Φωτοαντίγραφο απόδειξης πληρωμής e-παραβόλου θεωρητικής εξέτασης πιστοποιητικού ADR 
οδηγού. Το παράβολο αυτό καταβάλλεται για κάθε κατηγορία πιστοποιητικού που επιθυμεί να 
αποκτήσει ή να ανανεώσει.  

 
Για τους υποψηφίους που έχουν απορριφθεί σε προηγούμενη εξεταστική περίοδο, γίνεται σχετική 
παρατήρηση κατά την εγγραφή τους στις παραπάνω καταστάσεις, χωρίς να χρειάζεται η υποβολή 
ξεχωριστής κατάστασης. Η συγκεντρωτική κατάσταση των υποψηφίων υποβάλλεται στην υπηρεσία μας 
και σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή (όπως αρχείο Word ή Excel). 

 
9. Επισημαίνεται ότι δεν θα γίνονται δεκτοί στις γραπτές εξετάσεις, σε καμία  περίπτωση: 

α. Υποψήφιοι, οι οποίοι δεν συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις που έχουν υποβάλλει οι νομίμως 
λειτουργούσες ΣΕΚΟΟΜΕΕ στην υπηρεσία μας μέσα στην αποκλειστική προθεσμία που η παρούσα 
ορίζει. 
β. Υποψήφιοι, για τους οποίους δεν έχουν κατατεθεί όλα ανεξαιρέτως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
που αναφέρονται στην παρ.8 της παρούσας, ακόμα και εάν αυτοί συμπεριλήφθησαν στις καταστάσεις 
που υπέβαλλαν οι ΣΕΚΟΟΜΕΕ. 
γ. Υποψήφιοι, για τους οποίους αποδειχθεί ότι δεν συντρέχουν αθροιστικά οι προϋποθέσεις της 
ΥΑ60740/1027/03.04.95 (ΦΕΚ246/τΒ/1995) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, ακόμα και 
αν συμπεριλήφθησαν στις καταστάσεις που υπέβαλλαν οι ΣΕΚΟΟΜΕΕ στην υπηρεσία μας. 
δ. Υποψήφιοι, για τους οποίους αποδειχθεί ότι δεν συντρέχουν αθροιστικά οι προϋποθέσεις της 
αριθ.16031/2333/02-04-2012 εγκυκλίου του Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ακόμα και αν 
αυτοί κατέθεσαν σχετική αίτηση σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παρ.7 της παρούσας. 

 
10. Οι ΣΕΚΟΟΜΕΕ οφείλουν να μεριμνούν ώστε να λάβουν γνώση οι υποψήφιοι για όλα τα θέματα που 

αφορούν στην διεξαγωγή των εξετάσεων (ημερομηνία, ώρα, τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων) καθώς 
και των λοιπών θεμάτων που καθορίζει η παρούσα απόφαση (απαραίτητα έγγραφα για την είσοδο στο 
εξεταστικό κέντρο, φωτογραφίες κ.α.). 

 
11. Η υπηρεσία μας δύναται να τροποποιήσει την ημέρα, την ώρα έναρξης και τον τόπο  διεξαγωγής των 

εξετάσεων ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των υποψηφίων και τις υπηρεσιακές ανάγκες που θα 
προκύψουν καθώς και τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 
διασποράς του κορωνοϊού με νέα απόφαση, η οποία θα εκδοθεί τουλάχιστον δύο ημέρες από την 
καθορισμένη με την απόφαση αυτή, ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων, η οποία θα αναρτηθεί 
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στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής και θα αποσταλεί στις ΣΕΚΟΟΜΕΕ προκειμένου να 
ενημερωθούν εγκαίρως όλοι οι υποψήφιοι. 

 
12. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων ανακοινώνονται στους υποψηφίους μετά τη διόρθωση των γραπτών . 

Αντίγραφο των καταστάσεων των αποτελεσμάτων αποστέλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στις Σχολές 
ΣΕΚΟΟΜΕΕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     
Η 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
     

 
    ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ 
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Πίνακας Κοινοποιήσεων 
 

 

1. Περιφέρεια Αττικής 
 

 α. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Πειραιά (Μέσω Π.Σ. «ΙΡΙΔΑ»). 

  
 β.Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Νήσων (Μέσω Π.Σ. «ΙΡΙΔΑ»). 

  

 γ. Γραφείο Υποστήριξης Γεν. Διευθυντή Μεταφορών-Επικοινωνιών  

             (Μέσω Π.Σ. «ΙΡΙΔΑ») 
  

 δ. Αυτοτελής Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης. 

     (Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: site@patt.gov.gr) 
     (με την παράκληση ανάρτησης της παρούσας 

     στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής) 

 

2. Υπουργείο Υποδομών – Μεταφορών 
  

Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών (Μέσω Π.Σ. «ΙΡΙΔΑ»). 

 
3. Εθνική Αρχή Διαφάνειας    

Λένορμαν 195 και Αμφιάρου ΤΚ 10442 Αθήνα. 

 (Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@aead.gr  ) 

 

4. ΣΕΚΟΟΜΕΕ: 

 α. Μιχαήλ Βακιρτζής 
     Κωνσταντινουπόλεως & Μικράς Ασίας 60-64,Κερατσίνι 

      Τηλ:2104001618 και Φαξ:2104005262 

     (Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: tigrolution@yahoo.gr ) 
 

 

 

Εσωτερική διανομή 
 

1. Διεύθυνση Μεταφορών-Επικοινωνιών 

   Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων 
   Τμήμα Γραμ.Υποστήριξης 

   (με την παράκληση να αναρτηθεί 

   στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας) 
 

2. ADR 
 

 
 
 
 

 
 

mailto:info@aead.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
 

 
ΕΠΩΝΥΜΟ:  

 
ΟΝΟΜΑ:   

 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:     ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:  
 

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ:     ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ:  
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:     (αριθμητικώς) ΑΦΜ:            
 

ΑΡ. ΔΕΛΤ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ:     

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:           
                                ΟΔΟΣ ΑΡΙΘ. ΠΟΛΗ, ΔΗΜΟΣ     Τ.Κ.  ΝΟΜΟΣ 

      
ΤΗΛΕΦΩΝΑ:    e-mail:  
(με κωδικό)      

 Παρακαλώ να γίνω δεκτός στις εξετάσεις για την απόκτηση/ανανέωση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας 
οδηγού οχήματος μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων της 3ης περιόδου 2022, στην κατηγορία των εξετάσεων 
που σημειώνω, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παρούσα απόφαση. 

 (σημειώστε με Χ την εξέταση στην οποία θέλετε να συμμετέχετε): 
 

 ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ  
       

ΒΑΣΙΚΗ (Π1)  ΒΥΤΙΑ  ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ  ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ 

 

 ΑΝΑΝΕΩΣΗ  

               

Π1  Π2  Π3  Π4  Π5  Π6  Π7  Π8 

 

 Συνημμένα, σας υποβάλλω:  

 

 
                   

ΟΡΙΣΜΟΣ/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 
 

ΟΝΟΜΑ:     ΕΠΩΝΥΜΟ:  
 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:     ΑΔΤ  
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:           
                                ΟΔΟΣ ΑΡΙΘ. ΠΟΛΗ, ΔΗΜΟΣ     Τ.Κ.  ΝΟΜΟΣ 

      
ΤΗΛΕΦΩΝΑ:    e-mail:  
(με κωδικό)      

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 του 

Ν.1599/1986, δηλώνω ότι:  

Διαμένω μόνιμα στην παραπάνω διεύθυνση. Ενημερώθηκα για τα όσα αναφέρονται στην σχετική προκήρυξη των εξετάσεων. 

Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση και να παραλάβει το πιστοποιητικό ADR σε περίπτωση που 

επιτύχω στις εξετάσεις  (διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος) 

                                                                                         Ημερομηνία:. . . . . . . .  -. . . . . . .  -2022  
          Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής 
          του/της ……………………………………… 
          Με ΑΔΤ: ………………………………..…… 

 
 

 
 

 
 
 

 

ΑΙΤΗΣΗ  

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(αρ.8 ν.1599/1986 και αρ.3 παρ.3 ν.2690/1999) 

 

   

Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΑΙΓΑΛΕΩ 5 & ΚΑΣΤΟΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Τηλ: 2131603114 

 
Αριθ. 

Πρωτ: 

 
 

 
  (Συμπληρώνεται από την υπηρεσία) 

 Φωτοαντίγραφο δελτίου αστ.ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή φωτοαντίγραφο  

 
     βεβαί 

 

         Βεβαίωσης εγγραφής πολίτη ΕΕ ή φωτοαντίγραφο ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς κατά περίπτωση   

 Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης 

 
 

 Αποδεικτικό  Κατάθεσης ΔΟΥ  (14,67€/ ΚΑΕ 3439) ή Αποδεικτικό χορήγησης/πληρωμής e-Παράβολο  

 Φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού ADR, (όπου απαιτείται)  

ΑΔΑ: Ω56Π7Λ7-ΨΓ9
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